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A onda de projeto por meio da análise estatística de extremos 
a partir de dados medidos por satélite.

Resumo

A  descrição  do  estado  do  mar  por  meio  do  conhecimento  das  ondas  superficiais  de 
gravidade, principais responsáveis pelo transporte de energia nos oceanos, é de substancial 
relevância no manejo e gerenciamento das atividades em regiões costeiras e oceânicas. No 
final do século XX a altimetria por satélite tornou-se operacional e permitiu o conhecimento das 
alturas significativas de ondas de modo contínuo e com ampla cobertura. O presente trabalho 
tem por objetivo utilizar as observações disponibilizadas pelo satélite TOPEX/POSEIDON e em 
função dessas, estimar por métodos estatísticos os valores de alturas extremas, ou seja, as 
ondas de projeto, indispensáveis para o dimensionamento de estruturas, para a segurança do 
homem e proteção do meio ambiente oceânico.  
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I – Introdução
A  noção  intuitiva  de  segurança  de  um  sistema  estrutural  está  vinculada  à  idéia  de 

sobrevivência aos riscos inerentes ao meio a que estiver envolvida a estrutura e a sua corrente 
utilização.

Os  fundamentos  de  segurança,  entre  outros,  residem  no  princípio  de  se  projetarem 
estruturas  que  suportem  as  elevadas  tensões  provenientes  das  ações  ambientais  mais 
extremas, durante a sua vida útil e dentro de um custo econômico aceitável. 

O conhecimento das forças da natureza presentes no ambiente oceânico e os seus efeitos 
são imprescindíveis para os projetos dos meios flutuantes e das estruturas fixas, costeiras ou 
oceânicas, a fim se evitar que o esgotamento da capacidade de suporte da estrutura a leve a 
um estado de ruína. Nesse contexto insere-se o estudo das severas condições impostas pelo 
mar, como a probabilidade de ocorrência de elevadas ondas em um determinado período de 
tempo e espaço.  

As alturas máximas de onda, por exemplo, para um período de 50 ou 100 anos, é um 
parâmetro capaz de ser estimado por meio da estatística de valores extremos. Cujo propósito é 
estimar a ocorrência de um valor esperado para um evento extremo, que se sucederá uma vez 
a cada intervalo de tempo. 

O presente trabalho utiliza os princípios da análise estatística de extremos para estimar 
valores de alturas máximas de onda, ou seja, preestabelecer as dimensões de uma onda para 
períodos de anos também preestabelecidos, e defini-la como a onda de projeto. 

O conhecimento das ondas oceânicas caracteriza-se como um dos principais parâmetros 
para descrever o estado do mar, haja vista as intensas pesquisas e estudos de climatologia de 
ondas no contexto da oceanografia.   

O  conjunto  de  dados  para  a  referida  análise  -  a  amostragem  -  está  composto  pelas 
observações de altura significativa de onda, medidas pelo satélite Topex/Poseidon, relativo a 
uma  série  temporal  compreendida  entre  setembro  de  1992  e  agosto  de  2002.  O  espaço 
geográfico focalizado está definido em cinco áreas no oceano Atlântico. (Figura 3). 



Na obtenção dos valores de alturas extremas utilizou-se a totalidade dos dados medidos, 
ajuste pela função de distribuição de Weibull com três parâmetros e inferência dos parâmetros 
pelo método dos momentos.

Finalizando o trabalho, apresenta-se a forma da onda de projeto dimensionada conforme a 
teoria de Stokes 5°. (Figura 4)

1. Os satélites e a medida altimétrica de altura de onda.
Há mais  três décadas as observações dos  oceanos por  satélites têm verdadeiramente 

revolucionado  o  conhecimento  científico  sobre  o  clima  global,  a  modelagem  do  sistema 
oceano-atmosfera  e  apresentando-se  como  uma  poderosa  ferramenta  para  a  prática  da 
engenharia de estruturas oceânicas.
Especificamente quanto à climatologia de ondas, destacam-se os satélites acoplados com o 
radar altimétrico, que mede com acuracidade de poucos centímetros as ondulações dos 
oceanos, por meio de instrumentos com sensores ativos de microondas acoplados aos 
satélites, destacando-se o radar altímetro (RA-2), o esclerômetro e o radar de abertura sintética 
(SAR). O radar altímetro de dupla freqüência (POSEIDON-2) mede com precisão a distância 
entre o satélite e a superfície do oceano.  Transmite permanentemente ondas eletromagnéticas 
de alta freqüência (acima de 1700 pulsos por segundo) que retornam por reflexão da superfície 
do oceano, conforme caracterizado na Figura 1.



A distância medida é função do tempo em que viajam as ondas eletromagnéticas. Desse 
modo o retorno do sinal fornece medidas com suaves variações, ascendentes ou descendentes 
conforme o estado do mar.

A partir dos anos 90 com os satélites ERS-1 e ERS-2 da Agência Espacial Européia (ESA) 
e  com o satélite  Topex/Poseidon  (T/P)  uma significativa  quantidade de dados tornaram-se 
disponíveis para estudos científicos e práticos.

A missão Topex/Poseidon foi uma ação conjunta do Centre National d’Estudes Spatiales - 
CNES da França com a National Aeronautics and Space Administration - NASA. O lançamento 
da missão ocorreu em 10 de agosto de 1992 em Kourou na Guiana Francesa, a bordo do 
foguete  Ariane,  cujo  objetivo  principal  era  acompanhar  os  padrões  de circulação oceânica 
global e principalmente da acurada medida do nível dos oceanos, a qual se revestiu de pleno 
sucesso até agosto de 2002 quando passou a navegar em outra órbita, face o lançamento do 
satélite JASON-1.

O Topex/Poseidon realiza 127 revoluções ao redor da Terra a 1335 km de altitude que são 
repetidas a cada 9.9156 dias, a uma velocidade de 5,8 m/s, cujo plano orbital (ângulo que as 
passagens formam com o equador) é de 66°. Cada revolução do satélite ao redor da Terra é 
dividida em dois segmentos, com orientações projetadas sobre o planeta, noroeste-sudeste e 
sudoeste-nordeste,  referidas  como  passagens  terrestres  descendentes  e  ascendentes, 
respectivamente. Os dados de altimetria não formam imagens, mas uma grade que acompanha 
a órbita do satélite, formando um padrão do tipo grade ou rede-de-pesca sobre o oceano, 
representado  pela  figura  2.  A  separação  entre  essas  linhas  “paralelas”  é  de  315  km  no 
equador, diminuindo em direção aos pólos.

Os  dados  de  satélites,  como  os  de  altimetria,  podem  ser  obtidos  no  site 
http://podaac.jpl.nasa.gov/  -  (Physical  Oceanography  Distributed  Active  Archive  Center  -  
PO.DAAC), que é um dos órgãos responsáveis por arquivar e distribuir dados relevantes do 
estado físico dos oceanos.

2. Conceito básicos
Os conceitos básicos de altura significativa de onda, período de retorno, valor de retorno e 

amostragem, estão adotados no presente trabalho, conforme a seguir descritos:

2.1 - Altura significativa de onda (Hs)
É definida como:

Onde S(f) é a freqüência espectral da onda. Comumente é adotada como a média de 1/3 das maiores 
elevações de onda de uma série temporal, medidas, por exemplo, por uma bóia.

2.2 - O período de retorno (P) 
É definido como o tempo em anos em que as ondas máximas retornarão.  

2.3 - Valor de retorno (Ht) 
É uma altura máxima de onda que retornará em um intervalo de tempo. Por exemplo, a 

onda de 100 anos é uma onda com uma altura – valor de retorno – que será igualada ou 
superada em média a cada período de 100 anos. Sendo esse o período de retorno, que é o 
tempo médio decorrido entre as ocorrências de um evento que excede ou iguala-se ao valor de 
retorno, o qual é derivado da função de distribuição. 



Esses conceitos presumem um clima de onda pré-definido, inalterado, durante 50 ou 100 
anos, o que é improvável na natureza. Uma outra menção apropriada enseja que, para 50 ou 
100 anos,  há uma probabilidade  de dois  por  cento  ou um por  cento,  respectivamente,  de 
ocorrer uma onda com altura maior que a onda extrema estimada, no período de um ano.  

2.4  - Amostragem
É um conjunto específico de dados que embasa a análise estatística. No presente trabalho 

são as observações de altura significativa de onda medidas pelo satélite.

II - Metodologia

1. Análise de alturas extremas de ondas 
Na teoria estatística, dados extremos referem-se a máximos ou mínimos de uma amostra 

independente de dados.   

Ao longo dos anos vários métodos estatísticos para a análise de valores extremos têm sido 
desenvolvidos e várias funções de distribuição aplicadas para ajustar uma amostragem. 
O método usualmente empregado para estimar um valor de retorno de altura de onda, para um 
n-ano, considerando uma amostra com elevada densidade de dados, é ajustar a distribuição 
em um determinado período de anos e extrapolar a probabilidade de ocorrência para o tempo 
desejado. Este método é comumente utilizado para medidas de dados in situ, e dessa forma 
tem sido aplicado com pleno sucesso para dados altimétricos de satélite. (Carter, 1993; 
Barstow, 1995).

A curva da função de densidade de probabilidade para a distribuição de Weibull mostra que 
para  estimadores  favoráveis  a  cauda  superior  da  curva  aproxima-se  de  zero,  portanto  é 
considerada a apropriada para estudar variáveis que tem limites de grandeza como aqueles 
associados  aos  ambientes  climáticos  naturais  como,  ventos,  ondas,  chuvas,  terremotos. 
(Holmes e Moriarty 1999).

A análise com dados extremos foi primeiramente apresentada por Fisher e Tippett (1928), 
que estabeleceram três tipos de distribuições assintóticas de valores extremos, tipo I, II e III, 
conhecidas  como  Gumbel,  Fréchet  e  Weibull,  respectivamente.  Entretanto,  a  principal 
dificuldade resultante foi identificar o tipo de distribuição que apresentasse os mais fiéis valores 
extremos projetados para uma referida amostra de dados. 

2. A distribuição de Weibull
A distribuição de Weibull é um dos métodos mais usuais na análise de valores extremos de 

altura significativa da onda para uma distribuição de longo termo. É uma das distribuições 
preferidas  e  utilizadas  em trabalhos  desenvolvidos  em renomados  centros  de  estudos  de 
climatologia  de  ondas,  como  por  exemplo  no  Wave  World  Atlas  (WWA),  elaborado  pelo 
OCEANOR - Oceanographic Company of Norway ASA e no  Global Wave Statistics Online, 
softerware desenvolvido pelo BMT  Fluid  Mechanics  Limited - England. 
A função de Weibull com três parâmetros tem como função de distribuição:



E, função de densidade de probabilidade:

Sendo k, a, e b os parâmetros de forma, escala e locação para  .

2.1 Estimação dos parâmetros
No presente trabalho, os estimadores pontuais foram deduzidos pelo método dos 

momentos, para o ajuste da função de distribuição de Weibull. 

O método dos momentos é baseado na simples concepção de que os momentos da 
distribuição (média, variância, assimetria, entre outros) dependem do valor dos parâmetros, 
que podem ser estimados dos valores estatísticos da própria amostra. 
Portanto, os parâmetros de locação b, escala a>0, e forma k>0, podem ser expressos em 
termos de média , variância  e assimetria ,

Temos, portanto os momentos, m:

3. Estimação do período de retorno

Conforme exposto na Introdução e considerando como um evento A uma onda máxima que se 
iguale ou exceda um determinado valor x, cuja probabilidade P(A) é dada por 1-F(x), e T o 
tempo aleatório entre ocorrências consecutivas de eventos A, o período de retorno do evento A 
é o valor médio    da variável T, ou seja,

Sendo  expresso em anos.

3.1 Estimativa do valor de retorno de altura de onda:
O valor de retorno (Hs), associado ao período de retorno, é obtido a partir da solução da 

equação:



Sendo b e k > 0.

Admitindo-se ondas com persistência de 3 horas, haverá 2922 registros de Hs por ano, 
portanto em t anos a probabilidade de não excedência do valor de retorno será:

Ou seja, para 50 anos:

4. Observações coletadas dentro da série temporal e espacial

Os registros de altura significativa de onda que compõem a amostragem para a análise 
estatística, utilizados na análise de extremos, foram medidos pelo satélite Topex/Poseidon, 
durante o período de setembro de 1992 a agosto de 2002 e referidos para cada uma das cinco 
regiões do oceano Atlântico, identificadas pelos Quadrados de Marsden (QMD), conforme pode 
ser observado na Figura 3. Cada região citada abrange uma área de 5° x 5°, com centros 
definidos pelas coordenadas estabelecidas na Tabela 01.

III – Resultados e discussão
Os resultados da análise estatística para a obtenção de valores extremos máximos, por 

meio  da  aplicação  da  distribuição  de  Weibull,  estão  a  seguir  exposto.  Como descrito,  foi 
considerada uma amostra com elevada densidade de dados, pois contemplou a totalidade dos 
registros apresentados na Tabela 1. 
A Tabela 02 apresenta as alturas significativas máximas anuais, cujos valores foram extraídos 
diretamente da amostragem de cada QMD.



A Tabela 03 apresenta os valores dos parâmetros e dos momentos calculados em função 
das equações 2.3 a 2.6. Os valores dos momentos: média, variância e assimetria foram obtidos 
por meio de programas de funções estatísticas. O valor do parâmetro de forma (k) é obtido pela 
equação 2.5), o valor de escala (a) é definido pela equação 2.4) e o valor de locação (b), pela 
equação 2.3).

A Tabela 04 expõe os resultados mais relevantes do presente trabalho. São as alturas 
significativas máximas de onda (HS), relativas aos períodos de retorno indicados em anos e 
que foram obtidas por meio da equação 3.9). Os valores estão expressos em centímetros. 



Os  valores  expostos  mostram  com  clareza  que  a  altura  das  ondas  está  fortemente 
relacionada com a latitude da região observada. No QMD 303, em latitude próxima de -04° Sul 
– região do nordeste brasileiro – além da pouca altura das ondas a elevação dessa altura no 
período de retorno entre 5 e 100 anos é pequena, próxima de 10%. Na latitude -25° Sul – 
próxima da região da bacia de campos – QMD 375, a altura das ondas representa quase o 
dobro das  alturas  observadas  no  QMD 303,  entretanto  significativamente menores  que  as 
alturas registradas ao sul do Brasil, representados pelos QMD 411 e 412, onde são registradas 
ondas com alturas superiores a 10 metros e que atingem mais 12 metros.  

Os resultados relativos à posição geográfica dos QMD podem ser também visualizados na 
Figura 3, onde são expressos os valores de alturas significativas extremas para períodos de 
retorno de 10, 50 e 100 anos.
A partir dos resultados podemos definir a forma da onda de projeto utilizando a teoria de Stokes 
5°, relativa à maior altura encontrada, isto é, uma onda centenária (período de retorno a cada 
100 anos) com altura significativa estimada de 12,36 metros, na região do sul do Brasil, para 
um período de onda estimado de T=14 segundos.
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